Pravidla soutěže na podporu prodeje střešních krytin Bramac

Čl. I.



Obecná ustanovení



Organizátorem soutěže je společnost BRAMAC střešní systémy spol. s r.o., zapsaná v OR vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 9441 (dále jen „Organizátor“).



Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba plně svéprávná starší 18 let. Z účasti v soutěži jsou
vyloučeni zaměstnanci Organizátora a osoby jim blízké, s nimiž tvoří společnou domácnost § 22 zák.
č.: 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni též
autorizovaní (smluvní) obchodní zástupci Organizátora. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni též
podnikatelé, kteří v době konání soutěže jsou zapsáni v příslušném veřejném (živnostenském)
rejstříku jakožto osoby se zapsaným předmětem živnosti řemeslné „pokrývačství“ a/nebo „tesařství“
a osoby jim blízké, s nimiž tvoří společnou domácnost § 22 zák. č.: 89/2012 Sb. občanského zákoníku
v platném znění.



Organizátor soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla.
O této skutečnosti však musí být veřejně informováno, a to prostřednictvím oficiálních webových
stránek Organizátora www.bramac.cz.



Přihlášením do soutěže se považuje registrace na internetové stránce www.bramac.cz s vyplněním
osobních údajů, souhlasem s pravidly soutěže a správným zodpovězením soutěžní otázky: „V kolika
barevných variantách nabízíme betonovou střešní tašku Classic Protector?“, prostřednictvím této
internetové stránky Organizátora.

Čl. II.



Průběh soutěže



Soutěž má dvě fáze – základní a nadstavbovou. Účastníkem soutěže se může stát každý, kdo
akceptuje pravidla soutěže, splňuje podmínky uveden v článku I. těchto pravidel a dále splní
následující podmínky:

a) V základní fázi soutěže provede v době trvání soutěže registraci na stránce www.bramac.cz vyplněním
osobních údajů (jméno, příjmení, poštovní adresa pro doručování, e-mail, telefon), dá zaškrtnutím
příslušného okénka na stránce souhlas s poskytnutím osobních údajů pro účely soutěže a marketingové
účely Organizátora a potvrzení o seznámení s pravidly soutěže; přitom správně zodpoví soutěžní otázku: „V
kolika barevných variantách nabízíme betonovou střešní tašku Classic Protector?“, prostřednictvím této
internetové stránky Organizátora; správná odpověď bude zaznamenána v informačním systému (IS)
Organizátora;

b) Pro účast v nadstavbové části soutěže provede soutěžící na stránce uvedené pod bodem a) současně
žádost o kontakt s některým z nabídnutých obchodních zástupců Organizátora s převzetím nezávazné
nabídky produktů Organizátora dle jeho poptávky. Následně bude soutěžící telefonicky nebo e-mailem na
zadaný kontakt vyzván obchodním zástupcem Bramac k převzetí nabídky. Převzetí je možné na osobní
schůzce nebo prostřednictvím e-mailu. Nabídku od obchodního zástupce Bramac soutěžící prokazatelně
převezme v době trvání soutěže, což potvrdí svým podpisem na kopii této nabídky při osobní schůzce nebo
e-mailem zašle potvrzení převzetí nabídky od obchodního zástupce Bramac.. Nabídka bude vypracována
pouze na základě písemně dodaných podkladů (např.: projekt, plán, rozměry). Obchodní zástupce týž den,
kdy soutěžící převzal nabídku, provede potvrzení předání do IS Organizátora ke jménu soutěžícího a tím
kvalifikuje soutěžícího do slosování o prémii v nadstavbové části soutěže.


Jeden soutěžící může odpovědět na soutěžní otázku toliko jednou.



Základní fáze soutěže probíhá v termínu od 31.8.2015 do 22.10.2015, nadstavbová část soutěže od
31.8.2014 do 31.10.2014. Každý soutěžící, jež správně odpoví na soutěžní otázku v základní části
soutěže, vyhrává výpočet střechy zdarma, který zahrnuje výpočet množství střešních prvků Bramac
včetně cenové nabídky na základě písemně dodaných podkladů (projektová dokumentace, plán,
rozměry…atd). O výpočet střechy může soutěžící zažádat přes webové stránky organizátora v sekci
„Chci návrh ceny“. Výpočet střechy bude soutěžícímu předložen do 14ti dnů od zaslání požadavku.



Převzetí nezávazné nabídky v nadstavbové části soutěže nezakládá právo soutěžícího na žádné
plnění ze strany Organizátora ani obchodního zástupce Organizátora, ani povinnost k plnění ze
strany soutěžícího vůči Organizátoru nebo jeho obchodnímu zástupci.



Vyhodnocení nadstavbové části soutěže proběhne nejpozději do 9.11.2015.



Informace o soutěži jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Organizátora www.bramac.cz.



Organizátor si vyhrazuje právo kontroly splnění podmínek pro účast ve hře a posouzení nároku na
výhru.



Organizátor si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodovat s konečnou platností dle vlastního
uvážení.



Výhry ze soutěže nejsou soudně vymahatelné.

Čl. III.



Ceny



Ceny je možné převzít po absolvování základní části správným zodpovězením soutěžní otázky a
vyplněním osobních údajů a sjednáním schůzky u obchodního zástupce Organizátora.



Ze všech soutěžících, jež se zúčastnili nadstavbové části soutěže, tj. potvrdili převzetí nezávazné
nabídky, a budou kvalifikováni do slosování v nadstavbové části soutěže v IS obchodním zástupcem
Organizátora, budou vylosováni 2 výherci prémie, z nichž každý obdrží věcnou cenu: střešní krytinu
Bramac Classic Protector (základní tašky a tvarovky) o velikosti 180 m2 v hodnotě do Kč 90.000 vč.

DPH. Náhrada věcné výhry – prémie v penězích není možná.




Vylosovaní výherci prémie budou v den losování vyrozuměni Organizátorem na adresu e-mailu,
uvedeném v registraci soutěžícího o možnosti uplatnit právo na prémii. Právo na prémii lze uplatnit
u Organizátora na adrese BRAMAC střešní systémy spol. s r.o., Kolbenova 882/5a, Praha 9, PSČ 190
00 písemně. Prémii lze vyzvednout po předchozí domluvené schůzce osobně u Organizátora. Právo
na uplatnění prémie zanikne dnem 30.11.2015. Prémie není spojena s právem výherce na
poskytnutí dalších služeb, spojených s jejím použitím, instalací, montáží, dopravou apod. Výherce
prémie má možnost objednat si k prémii další zboží a služby dle platného ceníku Organizátora.

Osobnostní práva a ochrana osobních údajů


Účastí v soutěži každý účastník souhlasí s tím, že Organizátor je oprávněn zveřejnit jméno a místo
bydliště soutěžícího (obec), zejména při prezentaci na oficiálních webových stránkách Organizátora
www.bramac.cz.



Každý účastník soutěže výslovně souhlasí s tím, aby Organizátor zpracoval jím poskytnuté osobní
údaje, a to pro účely vyhodnocení soutěže a pro potřeby kontaktu s těmito osobami.



Organizátor si vyhrazuje právo užít jmen a adres výherců pro další reklamní a marketingové účely.
Veškeré údaje poskytnuté soutěžícími v průběhu soutěže, budou zpracovány v souladu s platnou
právní úpravou, zejména pak zákonem 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů v platném znění.
Soutěžící berou na vědomí, že kdykoli mohou takto poskytnutý souhlas se zpracováním osobních
údajů výslovně odvolat.
Praha, 31.srpna 2015

